
MAN DIGITALSERVICES. RESERVE HOJE – BENEFICIE IMEDIATAMENTE!
 Eficiência digital para a gestão de frotas.



TimedGeo MAN Driver AppMAN eManagerMAN ServiceCare* Compliant*

* A disponibilidade e o âmbito do serviço em questão dependem do modelo do veículo.

Perform*



QUEREMOS TODOS O MESMO:  
AUMENTAR A RENTABILIDADE.

 

Os serviços digitais disponíveis nas seguintes áreas ajudam-no
a gerir a sua frota de forma económica e eficiente.

◾ Equipamento básico
◾ Rastreamento de veículos
◾ Condução económica
◾ Gestão de manutenção e reparação
◾ Gestão da bateria
◾ Tacógrafo e gestão do tempo
◾ Assistência ao condutor

A digitalização está a mudar a nossa forma de viver e trabalhar.
A digitalização é sinónimo de eficiência e permite simplificar os
processos e otimizá-los para obter os melhores resultados possí-
veis. 
O transporte é e continuará a ser analógico, mas a gestão da frota 
está a tornar-se digital. A MAN DigitalServices oferece apoio na 
otimização de processos de negócios, através da redução dos 
custos de combustível e das despesas administrativas, da progra-
mação e administração de serviços de manutenção no camião, e na 
gestão do tempo e na formação contínua dos motoristas. Em última 
análise, a MAN DigitalServices prossegue um objetivo: melhorar a 
rentabilidade da sua empresa. Esta é, sem dúvida, uma boa notícia! 



FOR THREE, FOR FREE:
MAN DIGITALSERVICES. TESTE AGORA 3 MESESCOMPLETAMENTE  GRÁTIS!



* Aplica-se a todos os clientes que ainda não estejam inscritos em nenhum serviço MAN DigitalServices pago
** Quando tecnicamente viável

Beneficie de:
◾ Gestão eficiente da frota com serviços digitais que tornam seu trabalho 

consideravelmente mais fácil
 

◾ A nossa oferta agora a custo zero e com risco zero: o seu período 
experimental gratuito termina automaticamente após três meses, 
sem qualquer outra obrigação

 

 

www.man.eu/marketplace

Este é o momento perfeito para agarrar a oportunidade: teste o MAN 
DigitalServices agora por três meses completamente grátis! A nossa oferta 
de teste aplica-se aos seguintes serviços digitais pagos: Geo, Perform, 
Compliant, MAN ServiceCare M, Timed e MAN eManager M. Os serviços 
digitais MAN ServiceCare S, MAN eManager S, a aplicação MAN Driver e 
Pocket Fleet já são gratuitas e, por isso, não estão incluídos na oferta.

A oferta de teste* aplica-se a todos os veículos** da sua frota dentro do 
período de reserva. 
Comece de imediato: Com apenas alguns cliques, pode testar os benefí-
cios da MAN DigitalServices para toda a sua frota - e temos a certeza de 
que o conquistarão. 



SAIBA ONDE.
PRECISAMENTE, EM VEZ DE APROXIMADAMENTE.



Geo
Localização do veículo

e condução económica

 

Geo é uma bússola digital abrangente para a sua frota. É-lhe fornecida uma visão geral clara e
transparente de todas as localizações dos veículos, para planeamento inteligente e otimização de
rotas, bem como armazenamento a longo prazo de históricos de viagem, para análise posterior.

 

◾ Histórico de viagens dos últimos 25 meses, para que possa identificar o potencial de otimização 
do desempenho de condução

 

◾ Intervalo de rastreio GPS reduzido (20 segundos) para obtenção de localização precisa 
◾ Planeamento de rotas fiável e eficiente, com materiais de navegação abrangentes 
◾ Possibilidade de criar individualmente os pontos de interesse e de delimitação geográfica 
◾ Localizações dos veículos fáceis de partilhar com os clientes, por meio de uma hiperligação 

Perform Perform* dispõe de uma visão geral detalhada dos dados operacionais da sua frota. Desta forma, 
é possível deduzir onde é necessário um aumento na quilometragem. Assim, otimiza o desempenho 
da sua frota e reduz os custos de combustível, as emissões de CO2 e o custo total de propriedade (TCO) 
a longo prazo. Facilita a avaliação do desempenho dos seus condutores – de forma imparcial e comparativa – 
e avalia o desempenho do veículo com base nos dados de leitura, assegurando a maior objetividade possível. 

 

◾ Análises informativas dos veículos para identificar comportamentos de condução menos económicos 
◾ Facilita avaliações de desempenho dos condutores da sua frota 

* Apenas disponível na íntegra para MAN Lion's Coach e NEOPLAN. Informação básica disponível para todos os outros veículos.



TRATE DAS PAUSAS.
NÓS TRATAMOS DA DOCUMENTAÇÃO.



Tacógrafo e gestão

do tempo
 

Timed

Compliant

O Timed é responsável pelo controlo antecipado do tempo de condução, do tempo de repouso, do tempo
de serviço e do tempo de trabalho. Este é o pré-requisito para um planeamento de viagens e de encomendas
eficiente. E para evitar violações dispendiosas do tempo de condução.

 

◾ Apresentação clara dos tempos de condução e de repouso
◾ Planeamento de viagem e utilização individual e eficiente, graças à transmissão das atividades do motorista,

minuto a minuto

O Compliant* ajuda a cumprir a obrigação legal de ler e armazenar regularmente dados do
tacógrafo e do cartão do motorista. Esta rotina é tratada num procedimento automatizado, e os
dados podem ser recuperados a partir da nuvem, a qualquer momento.

 

◾ Leia e armazene automaticamente os dados do tacógrafo e do cartão do motorista
◾ Arquive facilmente os dados de condução e utilização

 * Não disponível para o MAN Lion's City E.



NÓS TRATAMOS DO SERVIÇO E DA MANUTENÇÃO.
JÁ TEM MUITO QUE FAZER.



Gestão de reparações

e da manutenção  

MAN ServiceCare M

MAN ServiceCare S 
(gratuito)

O MAN ServiceCare M inclui todos os serviços do pacote S, bem como funcionalidades adicionais para gestão
de reparações e manutenção personalizadas. Tenha sempre uma visão geral do estado detalhado e atual da
manutenção e da condição dos componentes individuais, através de informações de manutenção completas,
mesmo sobre os seus próprios componentes dos veículos e sobre os componentes de outros fabricantes.
Quando a manutenção for necessária, decida se efetua a manutenção pelos seus meios ou se a confia à sua
oficina MAN.

◾ Maior flexibilidade e personalização para a manutenção da sua frota
◾ Maior transparência, graças à informação pormenorizada sobre as necessidades de manutenção

MAN ServiceCare S é a entrada gratuita na gestão de reparação e manutenção digital para a
sua frota MAN e NEOPLAN. A sua oficina MAN indica-lhe as próximas tarefas de manutenção
e coordena consigo as marcações da oficina para efeitos de assistência e manutenção. Graças
ao planeamento antecipado, as marcações podem ser consolidadas de forma inteligente, e os
requisitos de serviço podem ser facilmente combinados.

◾ Aumento do tempo de atividade devido à excelente condição de manutenção dos veículos
◾ Visão geral das informações relevantes para a manutenção
◾ Poupe tempo, terceirizando o esforço administrativo para o seu serviço de assistência MAN

A disponibilidade e o âmbito do MAN ServiceCare dependem do modelo do veículo. 

Já estamos a desenvolver o MAN ServiceCare com funções preventivas para que os seus veículos estejam sempre a 
postos para a sua atividade e tenham tempos de paragem o mais reduzidos possível.



Torna a condução mais fácil.

MAN 
DRIVER APP.

FAZ DOWNLOAD GRÁTIS.



Quer se trate de dados em directo, actividade do condutor ou disponibilidade: com o RIO 
Service Pocket Fleet, tem sempre uma visão geral de todos os seus veículos e condutores, 
incluindo as informações de estado mais importantes (dependendo da ordem) - numa 
apresentação moderna e apelativa. A aplicação gratuita de telemática RIO faz da gestão da 
sua frota, uma experiência divertida.

◾ Acesso às informações mais importantes da frota
◾ A aplicação está disponível para utilizadores de Android e iOS na Google Play Store e 

na Apple App Store, respectivamente

A aplicação MAN Driver torna a tarefa da condução diária mais digital e, portanto, mais fácil.
Ajuda nas verificações de partida e nos relatórios de danos, em caso de avaria e na procura 
de Oficinas oficiais MAN.

 
 

◾ Assistência digital gratuita para condutores de autocarros
◾ Controlos de partida guiados, incluindo lista de controlo
◾ Ligação em rede do condutor, veículo, gestor de frota e serviço MAN
(por exemplo, capacidade de transmitir relatórios de danos ao MAN ServiceCare)

MAN Driver App 
(free of charge)

Assistência ao condutor

Pocket Fleet 
(free of charge)



O SEU eMANAGER PESSOAL.  
COM UM E PARA EFICIÊNCIA.



Com o MAN eManager S, controla a sua gestão de carga e a otimização prévia da 
temperatura do seu MAN Lion’s City E de forma simples e eficiente. Especifique uma 
hora em que o seu veículo ou toda a frota de autocarros elétricos devem estar prontos 
a serem utilizados - e portanto 100% carregados - de acordo com o horário de condução, 
utilizando o modo de temporizador.

◾ Visão geral em tempo real do estado, da autonomia e tempo de carga completa
◾ Otimização prévia da temperatura climática
◾ Escolha de carga imediata ou módulo temporizador

Gestão da bateria

Além do pacote básico, o MAN eManager M apresenta funcionalidades adicionais para otimizar a
operação diária e a eficiência dos seus autocarros elétricos. Para além da gestão da carga, está
disponível um vasto conjunto de dados relativos à bateria para uma monitorização detalhada do
veículo e da bateria. É igualmente possível identificar os veículos que se encontram na estrada, em
circulação ou parados. Assim, tem sempre uma visão geral de toda a sua frota.

 

◾ Todas as funções do MAN eManager S
◾ Análise do histórico para monitorização do veículo e da bateria
◾ Conhecimentos detalhados sobre os processos de carregamento e descarregamento diários, o ar

condicionado, a temperatura exterior e o consumo de energia

MAN eManager M

MAN eManager S 
(gratuito)



É ASSIM QUE FUNCIONA –  
SIMPLESMENTE ENGENHOSO – ENGENHOSAMENTE SIMPLES.

1. 2. 3.
Registe-se na 
plataforma RIO

 

www.rio.cloud

Equipe o seu veículo com
a RIO Box, se ainda não
a tiver.

Reserve um ou
vários serviços digitais no
Marketplace

É mesmo assim tão simples ajudar a aumentar a eficiência da sua frota de veículos.
Se tiver alguma questão relativa à MAN DigitalServices, contacte os nossos peritos da MAN
DigitalServices através do 00800 63444825 (disponível em dias úteis, das 8h às 17h) ou envie um e-mail
para digitalservices@man.eu.

4.
Transmita dados móveis
de informações sobre o
veículo e de informações
sobre a manutenção para
a nuvem RIO

O portefólio da MAN DigitalServices está integrado no ecossistema RIO baseado em nuvem. O MAN Marketplace na plataforma RIO 
www.man.eu/marketplace, oferece acesso aos serviços digitais que podem ser utilizados no seu MAN através da RIO Box.





Interessado? 
Basta digitalizar o código QR e entrar no mundo
MAN DigitalServices.

 

Edição 12/2022 · Os textos e ilustrações não são vinculativos. Reservamo-nos
o direito de efetuar modificações por motivos de progresso técnico. Todas
as especificações desta publicação representam o estado no momento da
impressão.

 
 

MAN Truck & Bus Portugal
Rua Quinta das Cotovias, nº 2 
Edifício MAN Truck & Bus Portugal, 2º andar
2615-365 Alverca do Ribatejo
Portugal

 

www.digital.man

MAN Truck & Bus – Uma empresa do Grupo TRATON


